
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem 

Výběr ze zásahů HZS Ústeckého kraje ze dnů 3.-4. 7. 2011 

 

Ústí nad Labem 

únik plynu 

4.7. 7:31 Na tísňovou linku 112 bylo ohlášeno, ţe z bytu 

v ulici Ve Smyčce v Ústí nad Labem je silně cítit plyn a nikdo 

neotvírá. Na místo vyjela jednotka HZS PS Ústí nad Labem. 

V bytě nikdo nebyl. Hasiči otevřeli byt, kde unikal plyn ze 

sporáku, plyn uzavřeli a byt vyvětrali. Během zásahu byla také 

vypnuta elektřina. Zlikvidováno v 8:13. 

 

Územní odbor Most 

dopravní nehoda 

4.7. 0:42 Hasičská jednotka PS Most vyjela k dopravní nehodě 

v ulici Rudé armády v Obrnicích – Chanově. Osádka vozidla 

opustila místo nehody. Jednotka zajistila vozidlo, provedla 

protipoţární opatření a pomohla naloţit na odtah. 

 

Územní odbor Děčín 

dopravní nehoda 

3.7. 17:41 Hasičská jednotka PS Děčín vyjela k dopravní 

nehodě dvou osobních aut u obce Dobkovice. Jednotka 

provedla protipoţární opatření. Z havarovaných aut unikl olej 

a nafta, jednotka likvidovala skvrnu 50x0,5m. Místo nehody 

bylo předáno Policii ČR. 

 

spadlý strom 

3.7. 17:28 Hasičské jednotky PS Děčín a SDH Benešov nad 

Ploučnicí vyjely do Františkova nad Ploučnicí, kde spadl 

strom na silnici a strhl dráty telefonního vedení. Jednotky 



strom odstranily. Telefonní dráty nebyly poškozeny, událost 

byla oznámena firmě 02.   

 

Územní odbor Teplice 

dopravní nehoda osobního auta a autobusu 

3.7. 16:43 Hasičské jednotky PS Teplice a SDH Ţalany vyjely 

k dopravní nehodě osobního auta a autobusu u obce Bořislav. 

V autobusu jelo 40 lidí nikdo nebyl zraněn. Řidič osobního 

auta Škoda Favorit při nehodě zemřel. Jednotka vyprostila tělo 

řidiče z havarovaného auta. Silnice byla zhruba 3 hodiny 

uzavřena. 

 

Územní odbor Děčín 

dopravní nehoda osobního auta a autobusu 

3.7. 15:41 Hasičská jednotka PS Děčín vyjela k dopravní 

nehodě osobního auta a autobusu v Kamenné ulici v Děčíně – 

Boleticích nad Labem. Při nehodě nikdo nebyl zraněn. 

Jednotka provedla protipoţární opatření a zlikvidovala vyteklé 

provozní náplně. 

 

Územní odbor Děčín 

dopravní nehoda 

3.7. 8:36 Hasičská jednotka PS Děčín vyjela k dopravní 

nehodě osobního auta u obce Heřmanov. Auto Citroen Jumper 

narazilo do mostku. Mostek byl nárazem poškozen. Z auta nic 

nevytékalo, nikdo nebyl zraněn. 

 

Územní odbor Žatec 

dopravní nehoda osobního auta a vlaku 

3.7. 7:58 Hasičské jednotky PS Louny a HZSP Správa 

ţelezniční a dopravní cesty vyjely k dopravní nehodě 

osobního auta a vlaku na přejezdu v Husově ulici v Lounech. 

Ve vlaku cestovali 4 lidé v autě dva, nikdo nebyl zraněn. 



Místo události si převzala jednotka HZSP Správy ţelezničních 

a dopravních cest. 

 

Územní odbor Litoměřice 

dopravní nehoda – požár 

3.7. 7:44 Hasičské jednotky PS Roudnice nad Labem a SDH 

Budyně nad Ohří vyjely k dopravní nehodě s následným 

poţárem osobního auta Škoda Felicia u obce Martiněves. Auto 

narazilo do stromu a začalo hořet. Řidič při nehodě zemřel. 

Jednotka zlikvidovala poţár a předala místo Policii ČR. Na 

místo byla povolána Správa a údrţba silnic kvůli 

poškozenému asfaltu. Auto bylo odvezeno odtahovou sluţbou. 
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